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মু  গািড় এেন তা িবি  কের টাকা আ সাৎ মামলায় িবএনিপর সংসদ সদ  হা ন অর রশীদসহ
িতনজনেক িবিভ  ময়ােদ কারাদ  িদেয়েছন আদালত। ঢাকার িবেশষ জজ আদালত-৪-এর িবচারক শখ
নাজমলু আলম সামবার এ রায় ঘাষণা কেরন। রােয় এমিপ হা নেক ৫ বছর স ম কারাদ  ও ৫০ লাখ
টাকা অথদ  দয়া হেয়েছ।

অথদ  অনাদােয় আরও ৬ মােসর িবনা ম কারাদ  দয়া হেয়েছ। রায় ঘাষণার পর সাজা পেরায়ানা
িদেয় হা ন অর রশীদেক কারাগাের পাঠােনা হেয়েছ। চাপঁাইনবাবগ -৩ আসেনর এমিপ হা ন একাদশ
জাতীয় সংসেদ িবএনিপর সংসদীয় দেলর নতা।

পলাতক আসািম চ ােনল নাইেনর ব ব াপনা পিরচালক মা. এনােয়তুর রহমান বাি েক ২ বছর স ম
কারাদ  ও ১ লাখ টাকা অথদ  দয়া হেয়েছ। অথদ  অনাদােয় আরও ২ মােসর িবনা ম কারাদ  দয়া
হয়।

এ ছাড়া অপর পলাতক আসািম গািড় ব বসায়ী াই অেটােসর মািলক ইশিতয়াক সােদকেক ৩ বছর স ম
কারাদ  ও ৪০ লাখ টাকা অথদ  দয়া হয়। অথদ  অনাদােয় আরও ৬ মােসর িবনা ম কারাদে র
আেদশ িদেয়েছন আদালত।

  যগুা র িরেপাট
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রায় ঘাষণার সময় এমিপ হা ন আদালেত উপি ত িছেলন। এ ছাড়া রােয় অপর ই পলাতক আসািমর
িব ে  ফতাির পেরায়ানা জাির করা হেয়েছ। দেকর কাট পিরদশক মা. আিশ র রহমান যগুা রেক
এসব তথ  িনি ত কেরেছন।

আদালত সূ  জানায়, ২০০৫ সােলর ১৯ এি ল হা ন অর রশীদ এমিপ কাটায় মু  গািড় আমদািন
কেরন। এর এক স াহ পরই মু  গািড়িট িতিন িবি  কের দন। গািড়িট িতিন াই অেটােসর মািলক
ইশিতয়াক সােদেকর মাধ েম তা মা. এনােয়তরু রহমােনর কােছ িবি  কেরন। গািড়িটর ইনভেয়স মলূ
১১ লাখ ৬৪ হাজার ১১০ টাকা।

মু  গািড় আমদািন কের শত ভ  কের তা িবি  করায় সরকােরর ৮৭ লাখ ৭১ হাজার ৬১২ টাকার
 বাবদ আিথক িত হেয়েছ। এ ঘটনায় ২০০৭ সােলর ১৭ মাচ এসআই মা. ইউ চ আলী বাদী হেয়

রাজধানীর প বী থানায় মামলা কেরন।

তদ  শেষ ওই  বছেরর ১৮ জলুাই  দেকর সহকারী  পিরচালক মা.  মানােয়ম হােসন আসািমেদর
িব ে  আদালেত এ চাজিশট (অিভেযাগপ ) দািখল কেরন। এর এক মাস পরই আদালত আসািমেদর
িব ে  চাজ (অিভেযাগ) গঠেনর মাধ েম মামলার আ ািনক িবচার  কেরন।
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